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Most Pilinszkyre esett a választás
Idén lesz a költő születésének 100., illetve halálának 40. évfordulója
• Pilinszky János mű-
veit szólaltatják meg 
az idei nemzetközi 
felolvasómaratonon, 
ahhoz köthetően, 
hogy ebben az évben 
lesz a költő születésé-
nek 100., illetve halá-
lának 40. évfordulója. 
11 országból több mint 
20 ezren jelezték, 
hogy csatlakoznak a 
Kájoni János Megyei 
Könyvtár mai rendez-
vényéhez.

GERGELY IMRE

Immár tizenharmadik alkalom-
mal rendezik meg a maratoni 
felolvasást, amikor nagy íróink, 

költőink műveiből olvasnak fel a 
résztvevők. Mint a megyei 

könyvtár közleményéből is 
kiderül, a felolvasáshoz a 
korábbi évekhez hasonlóan 
a világ bármely pontjáról 
lehet csatlakozni. „Az évről 
évre jelentkező intézmé-
nyek, szervezetek, és a fel-
olvasók száma bizonyítja, 

hogy az olvasás, az iroda-
lom egyetemes értékeket közvetít, 
a közös olvasás az összetartozás 
élményét is nyújtja. Idén a késő 

modernség egyik legjelentősebb 
életművét megalkotó Pilinszkyre 
esett a választás, akinek lírája ma 
különösen aktuális” – olvasható a 
könyvtári közleményben.

A nap programjáról

A felolvasómaraton központi hely-
színe – ahol délelőtt 10 órától a 
megnyitó is zajlik – a Kájoni János 
Megyei könyvtár előadóterme. A 
megnyitón Pilinszky költészetéről 
Zsidó Ferenc, a Székelyföld folyóirat 
főszerkesztője fog beszélni, az első 

felolvasó a Csíki Játékszín színmű-
vésze, Puskás László. Magyaror-
szág Csíkszeredai Főkonzulátusá-
nak vezetője, Tóth László főkonzul 
üdvözli a jelenlévőket, és folytatja 
a felolvasást. Hargita Megye Taná-
csának képviselője, valamint Sógor 
Enikő, Csíkszereda alpolgármestere 
is a felolvasók között lesz. 

Mint a maraton egyik szervezője, 
Török Edit érdeklődésünkre közöl-
te, az már biztos, hogy több mint 20 
ezren csatlakoznak a felolvasáshoz. 
A Kárpát-medencén kívülről is lesz-
nek csatlakozók, például Svájcból, 

az Egyesült Államokból, Kanadá-
ból, Belgiumból is. Újdonság, hogy 
idén egy online felületen, az ese-
mény Facebook-oldalán is bekap-
csolódhatnak a távoli helyszínek 
résztvevői a felolvasásba. 

Tavaly 10 országban 36 000 fel-
olvasó szólaltatta meg József Attila 
költészetét, a járványhelyzet miatt 
ezúttal ez is kisebb léptékű lesz, 
hiszen minden helyszínen be kell 
tartani a szükséges járványügyi 

korlátozásokat, például kevesebben 
lehetnek jelen egyszerre egy helyi-
ségben – mutat rá Török Edit.

Nagyszerű a kezdeményezés, 
ezért is ennyire népszerű

▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  
     VERES NÁNDOR

Pilinszky Jánosról

Pilinszky János (Budapest, 1921. 
november 27. – Budapest, 1981. 
május 27.) a huszadik század 
egyik legjelentősebb magyar 
költője, Baumgarten-díjas, 
József Attila-díjas és Kos-
suth-díjas. A Nyugat irodalmi 
folyóirat negyedik, úgynevezett 
„újholdas” nemzedékének 
tagja. Olyan művekről ismert, 
mint az Apokrif, Harbach 1944, 
Ravensbrücki passió, vagy 
rövid epigrammáiról, mint a 
Négysoros, Mire megjössz vagy 
Harmadnapon. Életművében a 
20. század kegyetlen világát 
elemzi, leképezvén az ember 
magárahagyottságát, a létezés 
szenvedése elől való menekvés 
hiábavalóságát, az élet stációit 
átható félelmet és rémületet. 
Költészetén megfigyelhető 
az 1940-es évek alatti láger-
tapasztalatai, a keresztény 
egzisztencializmus, a tárgyias 
líra s katolikus hitének hatása, 
melyek ellenére nem tartozik a 
hagyományos értelemben vett, 
szakrális témájú úgynevezett 
papi írók katolikus irodalmába, 
minthogy elutasította a vallásos 
és a profán irodalmat elválasztó 
falat („Én költő vagyok és kato-
likus”). A líra mellett az epika és 
a dráma műnemében is alkotott. 
(forrás: Wikipédia)

K O V Á C S  E S Z T E R

Sokadszor tér vissza Székelyud-
varhelyre rendezni Orza Călin 

koreográfus, e legutóbbi produk-
ciójának is legjobb helyszíne a Kü-

küllő menti város és az Ud-
varhely Néptáncműhely, 
mesélte a bemutatót meg-
előzően. „Az ember szíve-
sen nyúl vissza fi atalkori 
olvasmányaihoz, így akadt 
a kezembe egy igen veretes 
kiadása az Uz Bencének, 
és így született az előadás 

ötlete” – elevenítette fel a ren-
dező-koreográfus. A próbafolyamat 
még tavaly elkezdődött, sőt a tánc-

kar olyannyira lelkesen vetette bele 
magát a munkába, hogy ragaszkod-
tak ahhoz, hogy a regényben meg-
idézett helyszínre, Székelyvarságra 
is ellátogassanak.

Népi humor hatja át

„Meg is ihletett minket ez a kiszállás, 
hiszen a nyirői irodalmi példából in-
dulva ugyan, de felülemelkedtünk 
az eredeti műn, és kitágítottuk Uz 
Bence alakját, a mai politikai háttér-
ben is próbáltuk elhelyezni. Hiszen 
a székelység élete szinte minden pil-
lanatában kihívások elé néz, akár  
saját szimbólumainak használatáról, 
akár az anyanyelvhasználatról van 
szó. Uz Bence pedig arról híres, hogy 
minden helyzetből kivágja magát, 

mindig talál frappáns megoldást” – 
árulta el Orza Călin. A helytállás és 
az eszes túlélés kiemelkedő irodalmi 
jelképét, Uz Bence alakját azonban az 
előadás során a tánckar minden férfi  
tagja sorra magára ölti: a mindenkori 
székely férfi ú életét és sorsát a kívül-
ről érkező idegen erők is alakítják, 
befolyásolják, nehéz próbák elé téve 
állhatatossága erejét, Uz Bence pe-
dig a szülőfölddel való sorsközösség 
vállalója, az ellenfelein való felül-
emelkedés, a székely megmaradás 
jelképe. Egyébként a produkció címe 
(Uz Bence üzente) is arra a szándék-
ra utal, hogy a rendező az Uz Bence-i 
értékrendet szeretné közvetíteni, 
mintegy átörökíteni az utókornak. 
Tündéri realizmus, szakralitás, lírai-
ság és drámaiság, ugyanakkor egész-

séges népi humor hatja át a székelyek 
táncaiból (zömmel udvarhelyszéki 
táncokból) és népdalaiból ihletődő 
táncjátékot, amelynek emelkedettsé-
gét klasszikus kórusművek fokozzák, 
ezért az előadásban az Alla Breve 
Vegyeskar is közreműködik. A zenei 
egyveleget továbbá egy kortárs pop-
dal feldolgozása ellenpontozza, köz-
reműködik a Heveder Zenekar, Mel-

kuhn Róbert, Ferenc Dávid és Petres 
Attila, énekel Vaszi Levente. 

A bemutató csütörtökön este 7 
órától lesz a székelyudvarhelyi Mű-
velődési Házban, az előzetes jelent-
kezés kötelező (zsomboriildiko@
gmail.com e-mail-címen), az előa-
dást pedig az érvényben lévő jár-
ványügyi szabályok értelmében fél 
házzal játsszák.

A székely virtusról és góbéságról az Udvarhely Néptáncműhelynél
• Nyirő József legismertebb hőse, Uz Bence figu-
ráját, szellemiségét idézi meg, a szülőföldhöz való 
ragaszkodást és a székely góbéságot eleveníti fel az 
Udvarhely Néptáncműhely új produkciója. A táncjáték 
bemutatója csütörtökön lesz.

A tánckar férfi tagjai szerre magukra 
öltik a mindenkori székely góbéság 
megtestesítőjének alakját

▸  FOTÓ: KINDA BOTOND




